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ความคาดหวังของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Teachers’ Expectations about Administrators’ Characteristics in the Secondary
Educational Service Area Office 26 According to Professional Standard of the Teacher
Council, Buriram Rajabhat University
ยุพยงค์ สุรักษา*
รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์**

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ ศึ ก ษาและ
เปรี ยบเทีย บความคาดหวังของครู ที่มีต อคุณ ลัก ษณะของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของคุ รุ ส ภา
จ าแนกตามเพศ ประสบการณแ ก าร ท างาน และขนาด
โรงเรียน กลุมตัวอยางเป็นครูจานวน 317 คน โดยการสุม
แบบแบงชั้นอยางเป็น สัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามจานวน 3 ตอน มีลักษณะเป็นแบบ ตรวจสอบ
รายการ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสอบถาม
ปลายเปิด สถิติที่ใชในการวิจัย คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมติฐานโดยใชคา ที
(t–test) และ one–way ANOVA ผลการวิจัยพบวา 1)
ความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของผูบริหารสถาน
ศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาโดยรวมอยูในระดับ
มาก ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด า น คุ ณ ลั ก ษณะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติ ตน และด านที่มี คาเฉลี่ยต่ าที่สุ ด คื อ
ดานคุณลักษณะตาม มาตรฐานความรูและประสบการณแ
วิชาชีพ 2) การเปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุ รุ ส ภา จ าแนกตามเพศ โดยรวม และรายด า นไม
แตกตา งกั น จ าแนกตามประสบการณแ ทางานโดยรวมไม
แตกตางกัน และจาแนก ตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The purposes of this research were to
study and compare the expectations of teachers
about administrators’ characteristics according to
the professional standards of the Teacher Council.

The participants were classified by gender, working
experience, and school size. The sample of this
study were 317 teachers selected through the
table of Krejcie and Morgan, and proportional
stratified random Sampling. The research
instrument was a 3–part questionnaire including a
checklist, a 5–rating scale, and open–ended
questions. The statistics used to describe the
collected data were percentage, mean, and
standard deviation. The hypotheses were tested
by independent samples t–test and one–way
ANOVA. The results were as follows:1) Teachers’
Expectation about Administrators’ Characteristics
According to professional standard of the
Teachers Council as a whole resulted in the
highest mean score was on the standard of self–
performance aspect and the lowest mean score
was on the standard of knowledge and
professional experiences. 2) The results of
comparing teachers’ expectation about
administrators’ characteristics according to
professional standard of the Teachers Council
classified by gender both in a whole aspect and
each aspect were not found to be significantly
different, and classified by working experience as a
whole aspect was not found to be significantly
different. And classified by school size as a whole
aspect was statistical significant different at .05
level.

* นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
** อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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คาสาคัญ : ความคาดหวังของครู, คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา, มาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภา
Keywords : Expectation of teachers,
Administrators’ Characteristics,
Professional Standard of the Teachers
Council

ของคุรุสภา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 จาแนกตามเพศ ประสบการณแทางาน และขนาด
โรงเรียน

บทนา

วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากร คื อ ครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 1,777 คน ไดกลุม
ตัวอยาง จานวน 317 คน ซึ่งไดจากการกาหนดขนาดจาก
ตาราง เครจซี่และมอรแแกน จากนั้นทาการสุมแบบแบงชั้น
อยางเป็นสัดสวน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบง
ออกเป็น 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังของครู ที่มีตอคุณลักษณะของผูบริหาร สถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
ปลายเปิด เพื่อใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขั้ น ตอนในการสร า งแบบสอบถาม 1) ศึ ก ษา
เอกสาร บทความ งานการวิจัย ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการเกี่ยวกับการบริหาร และคุณลักษณะที่ดีของ
ผูบริหาร 2) นาขอมูลที่ไดในขอ 1 มาสรางแบบสอบถาม
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล 3)
แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา แลวนามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Conguence–IOC) ได คา IOC อยูระหวาง 0.67–1.00 ซึ่ง
อยูในเกณฑแที่สามารถนาเครื่องมือไปใชกับกลุมตัวอยางได
4) น าแบบสอบถามมาปรั บ ปรุ ง ตามค าแนะน าของ
ผูเชี่ยวชาญแลวนาไปทดลองใชกับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จานวน 30 คน แลวนามาหาอานาจ
จาแนก ผลปรากฏวา ผ านเกณฑแ ทุ ก จากนั้ น หาค าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได
คาความเชื่อมั่น .952 5) นาแบบสอบถามมาจัดพิมพแเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณแ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
ส ง แบบสอบถามไปยั ง โรงเรี ย นที่ เ ป็ น กลุ ม ตั ว อย า งทาง
ไปรษณี ยแ พร อ มก าหนดเวลาส งแบบสอบถามกลั บ มายั ง
ผูวิจัยภายใน 2 สัปดาหแ กรณีแบบสอบถามหาย หรือมี
ปัญหาในการสง ผูวิจัยจะติดตามดวยตนเอง ผลปรากฏวา

ปัจจัยที่ทาใหสถานศึกษาประสบความสาเร็จคือ
ผูบริหาร ดังนั้นผูบริหารตองมีคุณ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้คือ
มีพลังในการขับ เคลื่อ นทีมงาน สามารถสร างแรงจูงใจให
ผูอื่นได ซื่อ สัตยแ และทุ มเทอยางจริงจัง มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มี ค วามสามารถเป็ น ที่ ย อมรั บ ต อ งรอบรู และมี
ภาวะผู นา ทางานร วมกั บทุ ก ฝุา ยได อ ยา งมีป ระสิ ท ธิภ าพ
โดยเฉพาะการรว มมื อ กับ ครู ผู ปกครอง และชุ มชน เพื่ อ
พัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดีและคนเกง (ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
2549 : 40) การที่ผู บริหารจะบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น ผูบริหารตองสามารถ
สราง ความเชื่อมั่น สามารถใชศิลปและกระบวนการของการ
มีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมคน และสามารถ ทาใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของเกิดความศรัทธา มีความเชื่อถือ มีความเชื่อมั่นใน
การปฏิ บั ติ ง าน ตลอดทั้ ง สามารถสร า งสภาวะแวดล อ ม
สนับสนุนใหรวมมือกันสรางประโยชนแในการปฏิบัติหนาที่
(ธีระ รุญเจริญ. 2550 : 163) จะเห็นวาความสาเร็จตาม
เปูาหมายขององคแกรขึ้นอยูกับตัวผูนาและ คุณลักษณะผูนา
ที่สามารถดึงดูดใจและผลักดันคนใหยินยอมพรอมใจเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันในการดาเนินกิจกรรมตางๆขององคแการ
(อุทัย หิรัญโต. 2544 : 11–12) แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะ
ของผูบริหารมีผลโดยตรงตอครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาความคาดหวั ง ของครู ที่ มี ต อ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 เพื่อเป็นประโยชนแแกผูบริหารสถานศึกษาและเป็น
แนว ทางในการปรับปรุงคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาให
สามารถจู ง ใจบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาให ร ว มมื อ ในการ
ด าเนิ น งานต า งๆด ว ยความเต็ ม ใจและเต็ ม ศั ก ยภาพเพื่ อ
ความกาวหนาขององคแกรตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของครูที่มีต อ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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แบบสอบถามจานวน 317 ฉบับ เก็บรวบรวมมาไดจานวน
317 ฉบับ คิดเป็นรอยละ 100.00
วิ เ คราะหแ ข อ มู ล ทั่ ว ไปโดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหารอยละ (Percentage) วิเคราะหแความ
คาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของคุ รุ ส ภา โดยการหาค า เฉลี่ ย
(Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation
เปรี ยบเทีย บความคาดหวังของครู ที่มีต อคุณ ลัก ษณะของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของคุ รุ ส ภา
จาแนกตามเพศ โดยการทดสอบคาทีแบบกลุมที่เป็นอิสระ
ตอกัน (t–test Independent ) กาหนดคาสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 จาแนกตามประสบการณแทางานและขนาด
โรงเรียน โดยการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One–
way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตางอยางมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทาการเปรียบเทียบเป็นรายคูตามวิธีการ
ของ เชฟเฟุ (Scheffe Method) กาหนดคาสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 และวิเคราะหแความคิดเห็นเพิ่ มเติมใชการ
วิเคราะหแเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
1. ความคาดหวังของครูที่มีตอ คุณลักษณะของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของคุ รุ ส ภา
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 26
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบว า
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การปฏิบัติตน ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดาน
คุ ณ ลั ก ษณะตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน และด า น
คุณลักษณะตามมาตรฐานความรูและประสบการณแวิชาชีพ
ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุ รุ ส ภา จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด า น ไม
แตกตางกัน
3. การเปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุ รุ ส ภา จ าแนกตามประสบการณแท างานโดยรวมไม
แตกตางกัน รายดาน พบวา คุณลักษณะตาม มาตรฐานการ
ปฏิบัติตน แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทดสอบรายคูพบวา ครูที่มีประสบการณแทางานต่ากวา 5 ปี
กับ ครู ที่ มี ป ระสบการณแท างานมากกว า 10 ปี มี ค วาม
คาดหวังแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การเปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุ รุ ส ภา จ าแนกตามขนาดโรงเรี ย น โดยรวม พบว า
แตกต า งกั นอย างมีนั ย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05 เมื่ อ
พิจ ารณาเป็ น รายด า น พบว า คุณ ลั ก ษณะตามมาตรฐาน
ความรู แ ละประสบการณแ วิ ช าชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติตน แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และทาการทดสอบเป็นรายคู ระหวาง
คุณลักษณะตามมาตรฐานความรูและประสบการณแวิชาชีพ
พบวา ความคาดหวังของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
เล็ กกั บ ครู ที่ ปฏิ บั ติงานในโรงเรี ยนขนาดกลาง และความ
คาดหวังของครูที่ปฏิ บัติงานในโรงเรียนขนาดกลางกับครูที่
ปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นขนาดใหญ แตกต า งกั น อย า งมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส ว นคุ ณ ลั ก ษณะตาม
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ต น พบว า ความคาดหวั ง ของครู ที่
ปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก กั บ ครู ที่ ปฏิ บั ติ ง านใน
โรงเรียนขนาดใหญ แตกตางกันอยางมีนั ยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
5. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับความ
คาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดังนี้
5.1 คุ ณ ลั ก ษณะตามมาตรฐานความรู แ ละ
ประสบการณแวิชาชีพ เรียงลาดับมากไปนอยดังนี้ คือ มีความ
รอบรูในทุกๆดานที่เกี่ยวของกับการบริหาร มีประสบการณแ
ทั้งดานการสอนและหัวหนางานมากอน มีวิสัยทัศนแที่ดีตอ
การบริหาร และแสวงหาความรูใหมๆอยูเสมอ
5.2 คุณลักษณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรียงลาดับมากไปนอยดังนี้ เป็นผูที่มีภาวะผูนา มีการทางาน
ที่ เ ป็ น ระบบ ท างานเป็ น ที ม อาศั ย การมี ส ว นร ว ม และมี
นโยบายการท างานที่ ชัด เจน และปฏิ บั ติ งา ย และมี ก าร
พัฒนาครูและนักเรียนไดจริง
5.3 คุณลักษณะตามมาตรฐานการปฏิบัติตน
เรียงลาดับมากไปนอยดังนี้ มีคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา
คือ เป็นแบบอยางที่ดีในทุกๆดาน เห็นแกประโยชนแสวนรวม
มากกวา สวนตนและมีบุคลิกภาพที่ดี
อภิปรายผล
1. ความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของคุ รุ ส ภา
โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเนื่องจากครูเห็นวาผูบริหาร
สถานศึกษาซึ่งเป็นผูที่จะนาพาองคแกรไปสูความสาเร็จ เป็นผู
ที่ มี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การในด า นต า งๆที่
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เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยใหครูเป็นผู
จัดกิจกรรมทางการศึกษาใหผูเรียน ดังนั้ นผูบริหารจึงตอง
เป็นผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณแในการทางาน
หลากหลาย และเป็นผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สรวียแ พลธีรยุทธ (2557 : 75–76) วิจัยเรื่อง
คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น จริ ง และคุ ณ ลั ก ษณะที่ ค าดหวั ง ของ
ผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูโรงเรียนเทศบาล จังหวัด
บุรีรัมยแ พบวาทัศนะของครูเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจริง
และคุณ ลัก ษณะที่ คาดหวังของผูบ ริห ารโรงเรีย น จังหวั ด
บุรีรัมยแ โดยรวมมีทัศนะอยูในระดับมาก
2. ความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ที่มี
เพศแตกตางกัน มีความความคาดหวังโดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน อาจเนื่องจาก ทุกคนยอมคาดหวังวาจะได
ป ฏิ บั ติ ง า นร วม กั บ ผู ที่ มี ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ มี
ประสบการณแในทุกๆดาน และเป็นคนดี ไมวาจะเป็นครูเพศ
ชายหรื อ เพศหญิ ง ก็ ต อ งการผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี
คุณลักษณะเป็นผูที่รูงาน รูคน และเป็นคนที่มีการประพฤติ
ตนที่ ดี จึ ง ส ง ผลให ค รู ที่ มี เ พศต า งกั น มี ค วามคาดหวั ง ต อ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สรวียแ
พลธีรยุทธ (2557 : 75–76) ซึ่ง วิจัยเรื่องคุณลักษณะที่เป็น
จริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของผูบริหาร โรงเรียนตาม
ทั ศ นะของครู โ รงเรี ย นเทศบาล จั ง หวั ด บุ รี รั ม ยแ พบว า
คุณลักษณะที่คาดหวังของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของ
ครูโรงเรียนเทศบาล จังหวัดบุรีรัมยแจาแนกตามเพศ โดยรวม
และรายดานทุกดานมีทัศนะไมแตกตางกัน
3. ความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ที่มี
ประสบการณแในการทางานตางกันมีความคาดหวังโดยรวม
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา คุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ต น แตกต า งกั น ทั้ งนี้ อ าจ เป็ น
เพราะวาประสบการณแมีผลทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ดานความรูและความคิด ทาใหครูที่มีประสบการณแในการ
ทางานไมเทากันมีมุมมองและทัศนคติที่แตกตางกัน จึงทาให
ครู ที่ มี ป ระสบการณแ ท างานต่ ากว า 5
ปี กั บ ครู ที่ มี
ประสบการณแทางานมากกวา 10 ปี มีความคาดหวังตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุ รุ ส ภาแตกต างกั น สอดคล อ งกั บงานวิ จั ย ของสรวี ยแ
พลธีรยุทธ (2557 : 75–76) วิจัยเรื่องคุณลักษณะที่เป็นจริง
และคุณลักษณะที่คาดหวังของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะ
ของครูโรงเรียนเทศบาล จังหวัดบุรีรัมยแ พบวาคุณลักษณะที่

คาดหวั งของผู บริหารโรงเรี ยน จาแนกตามประสบการณแ
ทางาน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน
พบวา ดานสังคม แตกตางกันอยา งมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01
4. ความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน วิชาชีพของคุรุสภา ที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคาดหวัง
โดยรวม แตกต า งกั น พบว า คุ ณ ลั ก ษณะตามมาตรฐาน
ความรู แ ละประสบการณแ วิ ช าชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติตน แตกตางกัน อาจเนื่องจาก ขอบขาย
หรื อ ภาระงาน หลั ก ของสถานศึ ก ษาอาจจะไม มี ค วาม
แตกต า งกั น แต ใ นรายละเอี ย ดปลี ก ย อ ยของงานใน
สถานศึกษาที่มีขนาดตางกันก็ตองมีความแตกตางกันอยูบาง
สงผลใหครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันจึงมี
ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ที่แตกตางกั นสอดคลองกับงานวิจั ยของชัยรัต นแ กรุ มรัม ยแ
(2555 : 85–87) ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึง
ประสงคแ ข องผู บ ริ ห ารตามความคิ ด เห็ น ของครู ผู ส อนใน
สถานศึ ก ษากลุ ม โนนดิ น แดง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 3พบวาความคิดเห็นตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูบริหารจาแนกตามประเภท
สถานศึกษา ดานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
5. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครู เกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา พบวา คุณลักษณะตามมาตรฐานความรูและ
ประสบการณแ วิ ช าชี พ ควรมี ค วามรอบรู ใ นทุ ก ๆด า นที่
เกี่ยวของกับการบริหาร มีประสบการณแทั้งดานการสอนและ
หั ว หน า งานมาก อ น มี วิ สั ย ทั ศ นแ ที่ ดี ต อ การบริ ห าร และ
แสวงหาความรูใหมๆ อาจเนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษามี
บทบาทหนาที่ในการเป็นผูนาของครูในทุกๆดานที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึก ษา ดังนั้นครูจึ งมีความคาดหวังวาผูบริหาร
สถานศึ ก ษาจะต อ งมี ค วามรอบรู และมี ป ระสบการณแ ที่
หลากหลาย สามารถใหคาแนะนากับครูได และเป็นผูที่มี
การแสวงหาความรูใหมๆใหทันตอสถานการณแในปัจจุบันอยู
เสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของพจนีพร สงกูล (2557 :
82) วิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูบริหารตาม
ทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมยแ เขต 2 พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูบริหาร
ตามทัศนะของครูในโรงเรียนโดยรวมและรายดานทุกดานอยู
ในระดับมาก ไดแก ดานวิชาการ ดานคุณสมบัติสว นตัว ดาน
สังคมและดานการบริหารงาน ตามลาดับ คุณลักษณะตาม
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มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน ควรเป็ น ผู ที่ มี ภ าวะผู น า มี ก าร
ทางานที่เป็นระบบ ทางานเป็นทีม อาศัยการมีสวนรวม มี
นโยบายการทางานที่ชัดเจน ปฏิบัติงาย และมีการพัฒนาครู
และนั ก เรี ย นไดจ ริ ง อาจเนื่ อ งจาก ครู มี ความคาดหวังว า
ผู บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู น าจะสามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล สามารถสรางทีมงานได
ไมใชเป็นเป็นเพียงผูสั่งการเทานั้น เป็นผูที่รับผิดและรับชอบ
มีไหวพริบ สามารถแกไขปัญหาได สอดคลองกับงานวิจัย
ของวิรัตนแ จันทรแสุวรรณ (2547 : 83) ไดวิจัย เรื่อง
คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูบริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 3 พบว า คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงคแของผูบริหารตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
เ รี ย งล า ดั บ ดั งนี้ ก า ร มี ภ า ว ะ ผู น า ด า น กา ร ศึ กษ า
ความสามารถในการวางแผนและความรั บ ผิ ด ชอบที่
ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน ความสามารถ
ในการทางานรวมกับผูอื่น การมีภาวะผูนาชุมชน และการมี
ภาวะผูนาดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติตน ควรมีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย า งที่ ดี ใ นทุ ก ๆ ด า น เห็ น แก ป ระโยชนแ ส ว นรวม
มากกวา สว นตนและมี บุค ลิก ภาพที่ดี อาจเนื่อ งจาก ครู มี
ความคาดหวังวาหากผูบริหารเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
แลวผูบริหารก็จะเป็นคนดี และแสดงออกดวยการกระทา
เฉพาะสิ่งที่ถูกตองและดีงามในทุกๆเรื่อง ไมเอารัดเอาเปรียบ
ผูอื่น เสียสละ เห็นแกประโยชนแสวนรวมมากกวาสวนตน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. จากผลการศึกษาความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหาร สถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ของคุรุสภา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ด า นคุ ณ ลั ก ษณะตามมาตรฐานความรู แ ละ
ประสบการณแวิชาชีพ และดานคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ งานพบว า โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ดั ง นั้ น ใน
ภาพรวมแลวผูบริหารจึงควรพัฒนาตนเองอยูเสมอในทุกครั้ง
ที่ มี โ อกาส เพื่ อ ให ต นเองมี ค วามรู แ ละประสบการณแ ที่
หลากหลายมากขึ้นทั้งนี้เพื่อที่จะนาความรูและประสบการณแ
ตางๆไปประยุกตแใชในการบริหารงานไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. จากผลการศึกษาความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหาร สถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ดานคุณลักษณะตามมาตรฐานการปฏิบัติตน พบวา
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ดังนั้นโดยรวมแลวผูบริหาร
ตองปฏิบัติตนใหเป็นแบบอยางที่ดีในทุกๆดานเพื่อใหครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาใหการยอมรับและเกิดความศรัทธา
และเต็มใจที่จะทางานอยางเต็มความรูความสามารถ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังของ
นั ก เรี ย นและผู ป กครองที่ มี ต อ คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา เนื่องจากผูปกครองและนักเรียนตางก็เป็นผูที่มี
สวนเกี่ยว ของกับสถานศึกษาเพื่อที่จะไดทราบทัศนะของผูที่
มีสวนเกี่ยวของทางการศึกษาอื่นๆ
2. ควรศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส งผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การบริ ห ารงานของผู บ ริ ห าร สถานศึ ก ษาเพื่ อ ที่ จ ะได น า
ขอมูลที่ไดไปพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
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